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§ 96

Nämndernas och kommunstyrelsens
förvaltningars interna kontrollarbete under
2007
Dnr 2008/194

049

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Kommunstyrelsen tar emot de inlämnade granskningsrapporterna med bedömningen att vissa förbättringar
behöver göras framöver.
Ekonomikontoret får i uppdrag att revidera ”Reglerna för
intern kontroll i Hässleholms kommun” under 2008 med
hänsyn tagen till av ekonomikontoret angivna kompletteringar som ska börja gälla från och med 2009.

Beskrivning av ärendet
Enligt reglerna för intern kontroll ska nämnderna lämna en
granskningsrapport om det interna kontrollarbetet från föregående år till Kommunstyrelsen, ekonomikontoret, senast i
samband med att verksamhetsberättelsen lämnas in. Rapporten ska innehålla resultatet av den samlade interna kontrollen och åtgärder som nämnden avser att vidta utifrån
detta resultat.
Enligt reglerna ska Kommunstyrelsen med utgångspunkt
från nämndernas granskningsrapporter och utförd intern
kontroll av egen verksamhet bedöma hur kommunens samlade interna kontroll fungerar.
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Ks au 2008-03-26, § 96 forts
En intern kontrollplan har antagits av alla nämnder och av
Kommunstyrelsen för sin egen verksamhet, förutom personalkontoret.
Alla nämnder och alla förvaltningar under Kommunstyrelsen
har lämnat in en granskningsrapport för sitt interna kontrollarbete under 2007, vilket tyder på att alla har haft någon form av kontroll.
Ekonomikontoret föreslår en revidering av reglerna för vissa
kompletteringar med exempelvis hur varje kontrollmoment
utförts, att protokoll ska skickas till ekonomikontoret och att
en gemensam mall används för kommunstyrelsens förvaltningar.
____________________
Sänt till:
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§ 97

Internbudget för 2008 för förvaltningen
Arbetsmarknad & Kompetensutveckling
Dnr 2008/180

041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Förslag till internbudget 2008 för förvaltningen
Arbetsmarknad & Kompetensutveckling godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen Arbetsmarknad & Kompetensutveckling har
upprättat förslag till internbudget för 2008.
____________________

Sänt till:
ak

Justering

BAT

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2008-03-26

Sid

6

§ 98

Vattenvård på Hovdala - ansökan om medel
från Länsstyrelsen
Dnr 2008/193

432

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

-

Stadsbyggnadskontoret får göra en ansökan till
Länsstyrelsen om att genomföra projektet ”Vattenvård på
Hovdala” under år 2008. Kommunen står som huvudman
för projektet.
610 000 kronor för projektet ansöks från Länsstyrelsen
och arbetet sker i samråd med markägaren Hässleholms
Industribyggnads AB.
Driftskostnaden från och med 2009 ska inarbetas i
åtgärdsplanen för natur- och friluftsområden.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret föreslår att de får ansöka om
610 000 kronor hos Länsstyrelsen för att restaurera livsmiljöer i Hovdalaån upp till Filesjön för att öka tillgängligheten
till och informationen om dessa vattendrag.
____________________
Sänt till:
sbk
HIBAB
klk - utvecklingschef
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§ 99

Motion angående Pensionärskollo – svar
Dnr 2007/671

101

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

Motionen avslås med hänvisning till skäl angivna i Omsorgsnämndens yttrande § 15/2008.

Beskrivning av ärendet
Lars-Ivar Ericson, c, har inlämnat en motion om pensionärskollo och yrkar att kommunen undersöker möjligheterna och
intresset för att anordna pensionärskollo vid kolonin i Magnarp.
Omsorgsnämnden har yttrat sig enligt § 15/2008 och föreslår att motionen avslås. Nämnden framhåller att det inte
ingår i Omsorgsnämndens ansvar och budget.
____________________
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§ 100

Motion angående Grön omsorg – svar
Dnr 2007/615

101

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

Motionen avslås med hänvisning till skäl angivna i Omsorgsnämndens yttrande § 14/2008.

Beskrivning av ärendet
Lars-Ivar Ericson, c, har inlämnat en motion om grön omsorg och yrkar att kommunen ser över möjligheterna att
låta dementa och psykiskt och fysiskt funktionshindrade få
komma ut i naturen mera än vad som nu är fallet.
Omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen enligt §
14/2008 och anfört att nämnden föreslår att motionen avslås.
Inom omsorgsförvaltningens regi för några år sedan fanns
denna typ av verksamhet som riktade sig till personer med
utvecklingsstörning och psykiska funktionshinder. Verksamheten fick av fler skäl avvecklas efter ett tag. Idag sker utformningen av daglig verksamhet enligt LSS i så stor utsträckning som det är möjligt efter den enskildes individuella behov.
____________________
Sänt till:
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§ 101

Tågstrategi 2037 – antagande av remissvar
Dnr 2008/51

532

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Kommunen antar Skåne Nordoststyrelsens remissvar på
Tågstrategi 2037 som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
Skånetrafiken har tagit fram ett förslag till långsiktig utveckling av tåg i Skåne.
Kommunen avser svara enligt Skåne Nordoststyrelsens förslag som uttalar att förslaget är genomtänkt och pekar på
en hög ambition att stödja skånsk utveckling. Med de kompletteringar som föreslås i remissyttrandet kan den utgöra
en bra plattform för framtiden. Dispositionen med vision och
trafikupplägg i tre faser, 2020, 2030 och 2037 är en bra utgångspunkt för överväganden och förslag.
Synpunkterna är en komplettering till det gemensamma
yttrande som Skåne Nordoststyrelsen lämnade 2007 på del
1 ”Dialog om inriktning och principer”.
Skåne Nordoststyrelsen är beredd att aktivt delta i en snabb
utbyggnad av Pågatåg Nordost 2009 och vill att Region
Skåne prioriterar projektet.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsavd.
Skånetrafiken + yttrandet senast 5/5
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§ 102

Energistrategi för Skåne – antagande av
remissvar
Dnr 2007/831

370

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens föreslås följande beslut
-

Remissvaret på Länsstyrelsens förslag till Energistrategi
för Skåne antas.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till energistrategi för
Skåne. Förslaget till energistrategi innehåller bland annat en
vision för Skåne och målar upp en bild av Skåne 2020.
Sammantaget anser Hässleholms kommun att förslaget ger
en tillräckligt tydlig bild av var vi står idag och vart vi bör
sträva. Vägen till målet ger inte riktigt samma tydliga bild
och det är här dialog och tydlighet om i vilken riktning vi ska
gå har stor betydelse. Här krävs insatser och engagemang
såväl på nationell som på regional och lokal nivå.
Enligt lagen om kommunal energiplanering ska det i varje
kommun finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och
användning av energi i kommunen. Planen ska främja hushållning med energi och verka för en säker och tillräcklig
energitillförsel.
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Ks au 2008-03-26, § 102 forts
För att strategin ska få genomslag är det viktigt att den blir
ett komplement eller underlag till kommunernas energiplanering så att insatserna på lokal nivå är väl förankrade i
kommunerna. Dialogen mellan Länsstyrelsen och kommunerna får därför en viktig roll i genomförandet och de fortsatta diskussionerna kring energiplanering.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsavd.
Länsstyrelsen + yttrandet
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§ 103

Avtal med Skånetrafiken angående avgiftsfria
resor för kommuninvånare över 70 år
Dnr 2008/89

531

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås följande beslut
-

Upprättat förslag till avtal mellan Skånetrafiken och
Hässleholms kommun angående avgiftsfria resor för
kommuninvånare över 70 år godkänns.
Avtalet finansieras med extra medel om cirka 300 000
kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
kostnader för 2008. Finansiering från och med 2009
överlämnas till budgetberedningen.

Beskrivning av ärendet
Sedan 2003 har Hässleholms kommun haft samarbetsavtal
med Skånetrafiken angående avgiftsfria resor för äldre över
70 år. Avtalet har förlängts vid ett tillfälle fram till 2008-0630. Skånetrafiken sa upp avtalet om avgiftsfria resor i samband med avtalstidens utgång.
Kommunledningskontoret fick i uppdrag att ta fram nytt
avtalsförslag gällande from 2008-07-01. Avtalet baseras på
kommunens önskemål att fortsätta erbjuda pensionärer i åldern från 70 år och uppåt avgiftsfria resor med Skånetrafikens trafikutbud inom Hässleholms kommun i syfte att stimulera pensionärerna till ökad mobilitet och att välja kollektivtrafik före egen bil, färdtjänst eller andra transportsätt.
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§ 104

Åtgärdsplan natur- och friluftsområden –
finansiering
Dnr 2007/518

439

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Driftsåtgärder enligt åtgärdsplanen för natur- och friluftsområden för 2008 finansieras med 300 000 kronor ur
Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
Finansiering av driftsåtgärder enligt åtgärdsplanen från
och med 2009 om 770 000 kronor föreslås hänskjutas till
budgetberedningen för beaktande 2009 och åren framöver.

Beskrivning av ärendet
I åtgärdsplanen är driftskostnaderna redovisade per objekt
och för budgetår 2008 och 2009. Med befintliga områden
som redovisas i åtgärdsplanen kommer driftsbehovet för
2008 att uppgå till 770 000 kronor, för 2009 beräknas
driftsbehovet minska med ca 10 000 kronor.
I budget för 2008 finns inte driftsbudget för natur- och friluftsfrågor med. Under 2008 föreslås driftsbudget för naturoch friluftsfrågor läggas på kommunledningskontoret och
fördelas efter avrop av driftsorganisationen. För 2009 föreslås att medel tillskjuts i ansvarig driftsorganisations budget.
_________________________

Sänt till:
klk – utvecklingsavd.
klk – ekonomisekreterare
ek
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§ 105

Hemställan om godkännande av investering
av ny rensanläggning på Hässleholms
avloppsreningsverk
Dnr 2008/203

101

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige följande
beslut
-

Hässleholms Vatten ABs planerade investering av ny
rensanläggning på Hässleholms avloppsreningsverk godkänns.

Beskrivning av ärendet
Enligt ägardirektiven för kommunens bolag punkten 7 ”Yttrande i principfrågor mm” ska bolagen inhämta Kommunfullmäktiges ställningstagande vid ”investeringsobjekt och
förvärv/försäljning av viss fast egendom överstigande 10
miljoner kronor.”
Hässleholms Vatten AB står nu inför beställning av entreprenad för förnyelse av rensanläggningen på Hässleholms
avloppsreningsverk där investeringskostnaden beräknas
uppgå till ett belopp överstigande de 10 miljoner kronor
som är gränsen för att bolaget ska få fatta beslut själv. Beslut om finansiering sker på Hässleholms Vatten AB:s styrelsemöte 2008-03-26. Enligt förslag till styrelsebeslut ska finansiering ske inom bolaget.
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